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1. 33453
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de
mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering
De fracties van de VVD (Bruijn), de PvdA (Sent) en GroenLinks (Ganzevoort) leveren
inbreng voor het voorlopig verslag.
2. T01412
Toezegging ontwikkelen van normen voor cultuurhistorisch onderzoek en monitoren
omgangswijze gemeenten met cultuurhistorie in bestemmingsplannen (32433)
Brief van de minister van OCW d.d. 31 januari jl. over 'Cultuurhistorisch onderzoek in de
vormgeving van de ruimtelijke ordening' (met bijlage)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als
voldaan. De commissie verzoekt de griffie de korte aantekeningen ten aanzien van dit punt,
door te geleiden naar de commissie IMRO.
3. 33106
Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de
organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het
basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs
Concepttoezichtkader van de onderwijsinspectie op de samenwerkingsverbanden po/vo
passend onderwijs
De commissie heeft kennisgenomen van het concepttoezichtkader en ziet daarin geen
aanleiding voor schriftelijk overleg.
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4. Mededelingen en rondvraag


De commissie neemt de brief van de minister en staatssecretaris van OCW d.d. 7 februari jl.
met een overzicht van alle aanhangige OCW wetgeving en de nog te verwachten
wetsvoorstellen in de komende periode tot het zomerreces (33.400 VIII, D) voor
kennisgeving aan.



De commissie besluit - terugkomend op de bespreking op 5 februari jl. - naar aanleiding van
de brief van de minister van OCW d.d. 31 januari jl. en de monitor over 'de relatie tussen
beleidsmaatregelen, studiekeuze en studiegedrag' een commissiebrief te sturen. De
voorzitter zal deze in overleg met de staf opstellen.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

